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Zakelijke mededelingen 

Vanavond komt Ralph de Jongh optreden in de Cerck. Dat is toch altijd weer een hoogtepunt. 

Zeker in deze onzekere tijden. Vanwege deze onzekere tijden mogen er niet heel veel 

muziekliefhebbers naar binnen. Ook niet als u geen muziekliefhebber bent. De gasten die 

komen moeten plaats nemen op een gestoelte en mogen slechts een drankje halen aan de bar 

om vervolgens weer netjes te gaan zitten. Het is niet anders. We hebben het toch door laten 

gaan want anders gebeurt er helemaal niets meer. Je moet wat. We proberen het maar 

gewoon. Ook voor Ralph zelf is het bijzonder prettig dat hij weer eens voor publiek op kan 

treden. Als u het concert wilt beleven dan is het handig om een beetje op tijd te komen. Mits u 

zich niet goed voelt. Dan kunt u beter thuis blijven. Aldus de minister-president. We schatten in 

dat we zo’n dertig gasten kwijt kunnen. Wel hebben we graag dat u goed consumeert. De 

toegang is geheel gratis en we moeten het van de drankjes hebben. Er zal wel geld bij moeten 

deze avond maar dat moet dan maar een keer. Het leven is de laatste tijd al saai genoeg. Wel 

even de handen van te voren goed wassen. Dat moet ook van de minister-president. Ralph de 

Jongh zal weer enige vreugde in het leven scheppen. Lou Bandy heeft hier in 1934 nog een 

liedje over gezongen. “Schep vreugde in ’t leven, zet je zorgen aan de kant”.  

Voor de voorstelling van Debby Petter op donderdag 8 oktober zijn voor de middagvoorstelling 

“De liefde voorbij” nog tien plaatsen beschikbaar. Dus…. 

Dan hebben we op zaterdag 10 oktober het jaarlijkse Bockbierfestival met de muzikale  

begeleiding van Duo Sonic. Dit is in de openlucht op het Cerckplein. Dat zal niet heel veel 

problemen opleveren. Het Cerckplein is groot genoeg om de afstand te bewaren die we 

opgelegd hebben gekregen van de minister-president. Dat u ongestoord kunt genieten van de 

Bockbiertjes van 2020. Zo’n twaalf soorten bockbier kunnen we laten proeven. Waaronder hele 

bijzondere. Twee op de tap en de rest uit de fles. Natuurlijk met de traditionele boerenkool met 

spek en worst. Plus de rest.  

Vandaag is de eerste herfstige dag van dit jaar en wel hierom op het menu: zie boven. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


